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Abstract. The historical synthesis is a concept that has gathered many
supporters at the beginning of the 20th century. It capitalized on the
preocupation for a new methodology in the field, with an opening for all
the disciplines and theories related to the humanities contributing to the
idea of the total history. Therefore, the theory of syntehsis is an alternative
to the classical theory of history.

Sinteza istoricã este un concept care, la începutul secolului XX, a raliat foarte
mulþi aderenþi în lumea personalitãþilor preocupate de o nouã metodologie în do-
meniu, cu deschidere cãtre disciplinele ºi teoriile adiacente ºtiinþei umanului, dar
care conlucreazã la ideea istoriei totale. Astfel, sociologia, economia, polito-
logia, antropologia au o componentã istoricã, drept urmare, sintagmele „sociolo-
gie istoricã“, „economie istoricã“ etc. întregesc câmpul respectivei discipline,
asigurând o recuperare metodologicã ºi terminologicã din care istoria însãºi, în
primul rând ca teorie, apoi ca practicã ºtiinþificã, se îmbogãþeºte. Sinteza (din syn
— ansamblu ºi thesis— afirmaþie) poate fi ºi negociere între viziuni ºtiinþifice
aparent opuse, între teze ºi opinii care nu se pot coordona decât într-o unitate
conceptualã realizatã istoric — aici se poate vedea rolul teoretic al sintezei
hegeliene, ca moment care depãºeºte, conservã, uneºte teza ºi antiteza (negaþia).
Ideea, de sorginte iluministã, a revendicãrii componentei istorice în ºtiinþe trebuia
sã aibã ºi reversul — includerea teoriilor diverselor ºtiinþe în istorie. Apoi, mai
existã o componentã, de aceastã datã metateoreticã, de unificare între ºtiinþele
naturii ºi ºtiinþele sociale, care conþine ºi intenþia uniformizãrii limbajului
ºtiinþific (H. Berr)1. Teoria sintezei este astfel o alternativã la teoria clasicã a
istoriei, propusã de istorici, în primul rând, dar ºi de filosofi, economiºti,
sociologi (printre aceºtia ºi A.D. Xenopol), reuniþi sub emblema — deziderat cu
numele de „noua istorie“ sau „noua revoluþie istoriograficã“, al cãrui artizan a
fost Henri Berr (1863–1954), într-o etapã incipientã grupaþi în jurul publicaþiei
„Revue de syntèse historique“ (1900) — Xenopol a fost un colaborator frecvent
————————
1 L’histoire traditionelle et la synthèse, Paris, 1921, p. III.
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al acesteia —, apoi, ca manifest declarat, „Annales d’histoire économique et
sociale“ (1929)2.
Gh. I. Brãtianu a fost unul dintre susþinãtorii miºcãrii, în lucrãrile sale teoreti-

ce, dar ºi în cele istorice propriu-zise, folosind metoda ºi principiile „noii filo-
sofii“, ale cãrei rãdãcini el le vedea în gândirea iluministã (Voltaire), enciclope-
diºtii ºi istoricii francezi fiind iniþiatori ai unei filosofii sociale ºi a istoriei având
în centru ideea de progres, „ajunsã acum concepþiunea organicã a istoriei univer-
sale“3. Punând accentul pe istoria criticã, noua istorie aduce în prim-plan metoda
comparatistã, opunându-se, pe de o parte, speculativismului, pe de alta, istoricis-
mului, deoarece, aºa cum propune Berr, ideea sintezei atrage atenþia asupra
„conceperii studiului istoriei ca o ºtiinþã tinzând cãtre enunþuri generale“, asupra
apelului la teorie pentru a putea trece de la „istoria-povestire“ sau, dupã cum
scrie L. Febvre, de la „dãunãtoarea“ formulã potrivit cãreia „l’histoire se fait
avec des documents“, la „istoria-problemã“4. Se încearcã recuperarea eveni-
mentului pentru general (în acest sens, succesiunea serialã constituie un punct
comun de vedere cu filosofia xenopolianã, pe care totuºi H. Berr o considera ca
producãtoare a sciziunii realului, ca la neokantienii Windelband, Rickert, Neville
ºi Croce), pentru înþelegerea faptului istoric ºi a istoriei ca întreg, nu ca serie de
manifestãri singulare, ci ca sintezã între economie ºi politicã, între culturã ºi ci-
vilizaþie. Sunt invocate, în pofida duratelor pure, complexitãþile spaþio-tempo-
rale ca un conglomerat social-istoric, duratele lungi ºi caracterul interdisciplinar,
necesitatea corelãrii rezultatelor din diferite ºtiinþe (economia, sociologia etc.).
Avem enunþate aici, foarte succint ºi, altfel, mai aproape de obiect, dezide-

ratele care se configurau în plinã modernitate, ca reacþie la relativismul consu-
mat în predispoziþia teoreticienilor de a nu acorda credit practicii istorice (cerce-
tãrii) decât din perspectiva metodologicã tradiþionalistã (deformaþie pozitivistã),
ºi de a o incrimina ca „povestire“ relativã la particularul timpului ºi spaþiului
analizate. Sinteza este o atracþie cãtre universalitate, din frustrarea istoricului
care tinde cãtre obiectivitatea totalã — deziderat, totuºi, greu de realizat. De
aceea, discontinuitatea faptelor relatate — documente temporale analizate în
succesiune — trebuie suplinitã printr-o continuitate de substanþã istoricã, unde
cunoaºterea eruditã ºi epuizarea surselor (izvoarelor) istorice sunt insuficiente,
deoarece nu produc o viziune a întregului, a unei lumi în miºcare ºi în relaþie cu
„lumile“ subsecvente care o compun ºi din interacþiunea cãrora rezultã. Într-o
discuþie care sã includã relaþia istorie ºi adevãr5, activitatea istoricului, într-o
perspectivã contemporanã (ºi postmodernã), este mai nuanþatã: „ [...] aºteptãm
de la istoric o anumitã calitate a subiectivitãþii sale, care sã nu fie o subiectivitate
oarecare, ci o subiectivitate corespunzãtoare exact obiectivitãþii care se aºteaptã
de la istorie“6.
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Ricoeur ia în considerare obiectivitatea în sens epistemologic, cu termen de
comparaþie (de referinþã) în ºtiinþele exacte — „este obiectiv ceea ce gândirea
metodicã a elaborat, a aºezat în ordine, a înþeles ºi l-a fãcut astfel de înþeles“7.
Filosofia tradiþionalã ºi filosofia modernã (configuratã la nivel de secol XIX,
deci în modernitate clasicã) au urmãrit mai întâi sã fundamenteze ontologic is-
toria, sã-i ofere un sens ºi un loc în paradigma acestei deveniri. Pe de altã parte,
practica istoricã avea de mult o identitate culturalã pe care o afirma consecvent,
iar filosofii o revendicau la nivel de principii: „Ne uimeºte faptul cã încã nu s-a
observat unde se aflã cadrele generale în care putem înscrie faptele de succe-
siune de orice fel ºi, de asemenea, pe cele ale istoriei. Totuºi, aceste cadre au
existat dintodeauna (s. n., M.P.), de la prima apariþie a ºtiinþei istorice pe
tãbliþele omenirii, dupã cum, pe de altã parte, noþiunile generale ale legilor (în
ºtiinþele naturii — n. n., M.P.) au fost sesizate (mai întâi în practicã) de îndatã ce
spiritul a tins sã intre în posesia faptelor de repetiþie“8.
Astfel ºi ideea sintezei istorice are o evoluþie proprie. Existã o sintezã istoricã

de facturã eruditã, deosebitã de accepþiunea modernã, a „sintezelor ºtiinþifice“,
foarte minuþioasã în ordonarea cronologicã, dupã metode care aveau drept cri-
teriu fundamental o desãvârºitã cunoaºtere a izvoarelor (L. von Ranke— pe care
Iorga îl aprecia la superlativ, ca fiind istoricul prin excelenþã). Istoria criticã (la
noi reprezentatã de triada D. Onciul, I. Bogdan, N. Iorga) a promovat o aseme-
nea concepþie, ce punea la dispoziþia istoricului, prin manualele lui E. Bernheim
sau Ch. Langlois ºi Ch. Seignobos, „o adevãratã legislaþie a muncii [...], cum era
ºi vestita propoziþie cu care începea lucrarea acestora din urmã: «istoria se face
numai cu documente», abaterea de la principiile stabilite de ele fiind consideratã
o erezie“9.
Sinteza istoricã, aºa cum o înþeleg ºi o practicã adepþii acestei orientãri, aduce

în dialog, în contextul corespondenþelor teoretice rezultate din demersul discipli-
nelor care au ca obiect omul ºi societatea, istoria evenimentului ºi istoria institu-
þiilor, într-un efort „de a cuprinde în expunere toate laturile vieþii: cele politice,
ca ºi cele sociale, cele economice, ca ºi cele religioase, artistice sau literare“10.
Dupã ce am creionat cadrul epistemologic general în care, prin intermediul

celor câteva referinþe, am situat succint conceptul sintezei istorice, se impun
douã observaþii: în primul rând relaþia dintre sintezã ºi analizã istoricã, modali-
tatea în care acestea sunt accentuate istoric, parcursul (ca momente succesive) în
realizarea operei istoriografice, ca ºi relaþia dintre teoria sintezei — ca alterna-
tivã istoricã integratoare — ºi teoria succesiunii, ca mod (ontologic) ºi metodo-
logie specificã.
Brãtianu, aºa cum ne convingem urmãrind evoluþia operei sale11 ºi a con-

cepþiei generale, este adeptul unei corelãri a factorilor istorici ºi principiilor în
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baza cãrora formulãm— descriem— istoria, folosind atât analiza documentului
în modul tradiþional (critic), cât ºi sinteza.
Istoria, în viziunea lui Xenopol, este o succesiune serialã care se supune unui

determinism specific (istoric), deosebit de cel natural. Aceastã deosebire, în po-
fida acuzelor (consemnate mai sus ºi aparþinând, printre alþii, lui H. Berr), nu
produce o rupturã la nivelul ontologic, ci subliniazã încã o datã modul de înþele-
gere ºi de existenþã realã (specificã) a faptului istoric. La filosoful român, cauza
istoricã este o sintezã a forþelor ºi condiþiilor istorice, iar sensul ei este oferit de
serie. Sinteza nu e în primul rând la nivelul conceptului, nu este una metodo-
logicã, ci are loc mai adânc, în modul de a fi al faptului, ca principiu real istoric.
Istoria este o sintezã de elemente individuale care pot fi integrate în serie.

„Atâta timp cât faptele de succesiune sunt expuse doar unele în continuarea
celorlalte, dupã cum mulþi istorici au procedat ºi încã procedeazã ºi în zilele
noastre, fãrã sã se neliniºteascã asupra legãturii cauzale care le leagã în seriile
succesiunii, putem avea materiale (s.n., M.P.), dar nu o ºtiinþã a istoriei“12.
Cunoaºterea istoricã conþine elementele cunoaºterii ºtiinþifice. La Marc Bloch13,
care face apologia meseriei de istoric, abordarea trecutului nu se poate face în
afara unei metode riguroase (care devine, dupã o expresie a lui Simiand, „cu-
noaºtere prin urmele lãsate“), presupune parcurgerea etapelor: observaþie, cri-
ticã, analizã. Istoricul nu este nici pe departe aservit unui obiect dispãrut (faptul,
prin document, devine obiect, ceea ce nu înseamnã o descalificare a istoriei ca
ºtiinþã — „captarea trecutului prin urmele sale documentare este o observaþie în
sensul puternic al cuvântului“14). Rigurozitatea în analiza „urmelor“ înseamnã
metoda însãºi, o conduitã de obiectivitate (de tip istoric). Istoricul vine în întâm-
pinarea obiectului ºi, într-un anumit sens — prin interpretare, criticã, eliminarea
surselor false, lansarea ipotezelor — documentul este creat; acesta nu existã în
sine, ci existã în mãsura în care dã seamã de acel fapt. „Documentul nu era do-
cument înainte ca istoricul sã nu se fi gândit sã-i punã o întrebare, istoricul insti-
tuie, dacã se poate spune aºa, document pe urmele lui, pornind de la observaþia
sa; prin aceasta el instituie chiar faptele istorice“15.
A cerceta documentul înseamnã, pe de o parte, a descompune factorii istorici

(condiþiile umane, sociale) care solicitã atenþia istoricului deoarece creeazã un
câmp de elemente ponderabile în cãutarea unui sens, pe care numai el îl poate
sesiza — însemnând reconstituirea obiectului în perspectiva timpului, conside-
rarea lucrurilor „aºa cum s-au petrecut ele“. Urmãtorul pas îl constituie re-com-
punerea, re-constituirea — a impune o „înlãnþuire retrospectivã“, a institui serii
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de fenomene: economice, politice, culturale. Seriile oferã evenimentelor con-
ceptul spaþial ºi temporal ce poate fi sesizat ca istorie. Pe de altã parte, concep-
tele de spaþiu istoric ºi timp istoric reprezintã un sistem complex care se dezvoltã
de la o epocã la alta. Existã un timp ºi un spaþiu al comunitãþilor preistorice, altul
al civilizaþiilor antice ºi, în fine, al societãþii feudale. Spaþiul scindeazã sau
apropie în funcþie de percepþia sa culturalã. „În lumile relativ izolate ale feuda-
lismului [...] locul avea un sens legal, politic ºi social precis, care indica o rela-
tivã autonomie a relaþiilor sociale ºi a comunitãþii în interiorul unor graniþe teri-
toriale nu foarte strict precizate“16.
Pentru Marc Bloch, aceste etape presupun un efort considerabil de abstracþie;

nu poate exista explicaþie fãrã punerea în acord a elementelor care sunt abstrase
din spaþiul — sociologic, etnografic, economic, cultural — în care fiinþeazã, ca
apoi sã fie constituite în serii. Aceasta este analiza — identificare a faptului,
recunoaºtere a unei aceleiaºi funcþiuni „în evenimentele celelalte“ — „nu existã
istorie decât pentru cã anumite fenomene continuã [...]. Nu existã sintezã istoricã
decât pentru cã mai întâi istoria este o analizã, ºi nu o coincidenþã emoþionalã“17.
Gh. I. Brãtianu cunoºtea concepþia lui M. Bloch18, de fapt, a introdus concep-

tele noii ºcoli istoriografice fiind în consonanþã cu ideile promovate de toþi aceºti
filosofi ºi istorici care au promovat o viziune istoricã (epistemologie, metodo-
logie) sinonimã cu o revoluþie ce avea sã modifice fundamental modul de a scrie
istorie, ca ºi modalitatea de percepþie teoreticã a fenomenului în sine. Mai apro-
piat de istoriografia francezã, argumentele sale pentru întemeierea unei ºcoli noi
în istoriografia româneascã proveneau din frecventarea ideilor autorilor români
(Xenopol, Iorga, Pârvan), puse în dialog cu cele care au contribuit la inovarea
disciplinei în sine, ca ºi a filosofiei istoriei (A. Comte, G. Simmel, H. Spencer,
E. Durkheim, H. Berr, H. Sée, H. ºi J. Pirenne, J. Frazer, M. Bloch, P. Lacombe,
L. Febvre, Fr. Simiand, Vidal de la Blanche, B. Croce, N. Berdiaev)19.
O paralelã care sã facã apel la resursele teoretice reprezentate, pe de o parte,

de teoria seriilor a lui A. D. Xenopol ºi sinteza istoriograficã, la care aderã Gh.
I. Brãtianu, trebuie sã porneascã de la conceptul central, faptul istoric, ºi modali-
tatea specificã prin care, articulat cu factori istorici, în perspectivã interdisci-
plinarã (sintezã) sau istoricã de principiu (succesiune serialã), pãtrunde în uni-
versal. Pentru Brãtianu, sinteza — devenirea — este legatã de o viziune holistã,
de integrare (în urma aplicãrii unei metode comparatiste) a naþionalului în con-
texte mai largi (zonale, europene etc.). Sursele nu sunt analizate pentru determi-
narea semnului univoc, ci în virtutea polivalenþei pe care orice document
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(„urmã“ cultural-istoricã) o conþine, prin juxtapunere sau înglobare cu documen-
te (informaþii) din alte zone— economie, etnografie, sociologie etc. Deschiderea
cãtre universal este oferitã de sinteza tuturor factorilor, pe durate mai scurte sau
mai lungi — duratele lungi sunt cele care convin unei priviri de ansamblu, sin-
teza fiind acþiune de înglobare, în urma cãreia ritmul ºi, mai ales, sensul se
întrevãd mai repede. Rostul istoricului, menirea teoreticã a discursului, constã în
aceea cã, ridicând la nivel de fapt istoric (general) evenimentul cercetat, îl înglo-
beazã, îl raporteazã la universal.
Relevând importanþa factorilor istorici, caracterul interdisciplinar ºi univer-

salismul — o concepþie globalistã, ce lasã loc, în dinamica devenirii, formulei
interacþioniste, în care istoria se scrie nu numai plecând de la documente, ci
integreazã documentului ºi alte „dovezi“ tradiþional neistorice — Brãtianu este
mai aproape, dupã opinia noastrã, de viziunea „istoriei filosofice“ a lui Xenopol.
Teoria sintezei istorice este o filosofie a istoriei, aºa cum teoria seriilor istorice
corespunde intenþiei autorului Principiilor fundamentale ale istoriei de a unifica
determinismul — teoria cauzalitãþii —, ontologia ºi genealogia, de a oferi „mo-
dului istoric“ un suport teoretic, o structurã conceptualã. Atât la Brãtianu, cât ºi
la Xenopol, tentaþia nu este neapãrat metafizicã — în acest domeniu, poate
numai V. Conta ºi, mai târziu, V. Pârvan vor încerca o sistematizare conceptualã
—, ci, mai degrabã, o unificare a istoriei cu filosofia, fãuritã dincolo de limitele
teoriei pozitiviste resimþite ca insuficiente, dar ºi dincoace de cadrele concep-
tuale ale filosofiei speculative.
Intereseazã, în primul rând, la ambii, metodele, cãile de abordare a fenome-

nului istoric, excluderea normelor de tratare idiograficã tradiþionale, percepþia
sinteticã a faptului social, trecerea dincolo de descriptiv, formularea sensului,
corespondenþele ºi influenþele între domenii, fapte, genuri, idei, pe linia cauzali-
tãþii, a unui determinism sui-generis la Xenopol, sau prin sintezã istoricã ºi cu
ajutorul metodei comparatiste, la Brãtianu.
Xenopol înþelege mai degrabã determinismul ca un complex de forþe (factori

sociali, economici, culturali) ºi condiþii care contribuie la configurarea istoricã a
faptului în dispoziþie serialã neomogenã — incidenþa, dar ºi corespondenþa de
serii multiple —, decât drept o cauzalitate de tip durkheimian (un fapt social are
drept cauzã un alt fapt social).
Dacã determinismul xenopolian este conceput oarecum prin opoziþie între

lege ºi cauzã, deoarece pe baza acestei opoziþii putem integra cauzalitatea succe-
sivã istoricã în conceptul seriei, raportul (relaþia dintre factori — umani sau natu-
rali) nu poate ocoli o echivalare cantitativã dintre forþe, pentru ca în serie sã de-
vinã o succesiune calitativã. Spunem, deci, o succesiune, ºi adãugãm adjectivul
calitativ, deoarece într-o serie de dezvoltare precumpãnitor este factorul timp, o
succesiune de fapte individuale, irepetabile.
„Forþele îºi manifestã acþiunea atât în repetiþie, cât ºi în succesiune, sub formã

de lege; dar aceste legi dau naºtere la produse diferite, în funcþie de caracterul
condiþiilor în care se încorporeazã: la repetiþie, de asemenea la legi (de produ-
cere); la succesiune, la serii“20.
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20 A.D. Xenopol, op. cit., p. 315.



Legatã de concepþia asupra cauzalitãþii istorice ºi a devenirii este ºi problema
progresului. Trebuie sã spunem numai cã la filosoful seriilor istorice progresul
este o certitudine istoricã, iar acesta o formuleazã în termenii specifici determi-
nismului istoric, revenind, ca de atâtea ori, la lege: „progresul spiritului uman
este constant ºi nu este posibil sã-i fixãm o limitã“21. Aceastã formulare este
dedusã din cea referitoare la evoluþie, ca lege generalã care pune ordine în dez-
voltarea „formelor spiritului“ — „evoluþia se înfãptuieºte prin unde care avan-
seazã, apoi reculeazã, pentru a avansa din nou, mai repede decât o fãcuserã
undele precedente“22. Aºadar, Xenopol afirmã, susþine ideea progresului în
societate ºi în istorie, în termeni diferiþi de cei ai lui Durkheim din Les règles de
la méthode sociologique („progresul este inexistent; societãþile se nasc, se dez-
voltã, mor independent unele de altele“) ºi, mai degrabã, apropiaþi de cei ai lui
Pascal — „întreaga succesiune de oameni în lunga înlãnþuire de secole trebuie
sã fie consideratã ca un singur om care subzistã întotdeauna ºi învaþã con-
tinuu“23. Însã aceastã teorie este nuanþatã de cãtre filosoful român: linia progre-
sului, în concepþia sa, nu este una constantã, cu o þintã finalã insurmontabilã —
perfecþionarea continuã: „destul de frecvent, progresul constã dintr-o decadenþã
care pregãteºte un nou avânt“. Evoluþia are amplitudini ºi sensuri caracteristice
— istoric developate —, iar în acest punct se constatã o apropiere între Brãtianu
ºi Xenopol, primul oferind mai degrabã credit unei viziuni conceptualizate de
Conta sau Pârvan în vibrãrile ºi ritmurile istorice, în curbele ascendente ºi des-
cendente ale evoluþiei care compun ºi recompun o devenire complexã. Formulãri
de genul „Umanitatea, ale cãrei forme concrete de vibrare ºi ritm sunt în deve-
nirea lor organisme complete, cu naºtere, creºtere, îmbãtrânire ºi moarte“24 ori
cele care vizeazã discontinuitãþile ºi neuniformitatea în evoluþie, ocolind
termenii unei viziuni catastrofice — progresul „nu este uniform în toate ramurile
activitãþii omeneºti“25 — îl apropie de Xenopol ºi de legea evoluþiei enunþatã
anterior.
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21 Ibidem, p. 249.
22 Ibidem, p. 240.
23 Ibidem.
24 Gh. I. Brãtianu, Criza ideii de progres, p. 40.
25 Ibidem, p. 50.


